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1. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร  

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้

ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง  ๆ ของรัฐ ประชาชนมีสิทธิได้รู้ (Right to know) 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยหน่วยงานของรัฐผู้ครอบครองข้อมูลข่าวสาร                   

มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ให้แก่ประชาชนตามวิธีที่กำหนด และกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูล

ข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผย หรืออาจไม่เปิดเผยและให้ความคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ใน

ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดย

ถูกต้องกับความเป็นจริง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ อันจะเป็นการ

ส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไป เพ่ือประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น   

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นสถานที่ที ่หน่วยงานของรัฐจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเพ่ือ

สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการเองได้ ในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณา

เห็นว่า  เพ่ือไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐ

ที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกำหนดให้เป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ดังนั้น หมายถึง หน่วยงาน

ของรัฐที่เป็นราชการส่วนกลาง คือ กรม หน่วยงานเทียบเท่าราชการส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด และราชการส่ วนท้องถิ่น 

คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  “สำนักงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า” เป็นหน่วยงานของรัฐจึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร              

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

1.1 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540     
1) สิทธิการรบัรูห้รือรบัทราบข้อมูลข่าวสารของราชการตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสาร

สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะ
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ" 

2) หลักการและเหตุผลของพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมี โอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ 

เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูก ต้องกับความจริงอันเป็นการส่งเสริม
ให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่ง ขึ้นสมควรกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอัน ไม่
ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะ เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญ
ของเอกชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยใหม้ั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเตม็ที่ เพื่อที่จะ
ปกปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยว ข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไป
พร้อม อีกประการหนึ่ง 
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3) ประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 "ข้อมูลข่าวสาร" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใด  ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้น              

จะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง 
แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่ายฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพวิเตอร์หรอืวิธอีื่นใดที่ทำให้สิง่ทีบ่ันทึกไว้ปรากฏได้ 

"ข้อมูลข่าวสารของราชการ" หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ     
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเป็นการทั่วไป 
    3.1.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
      (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐนั้น 
      (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน 
      (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
      (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้น               
โดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
      (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 
      ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิง
ถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว (มาตรา 7) 
    3.1.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4)  ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะนำมาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณ
แก่ผู้ใดไม่ ได้เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้ว เป็นเวลาพอสมควร (มาตรา 8) 
    3.1.3 ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไวใ้หป้ระชาชนเข้าตรวจด ูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด ได้แก่ 
      (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัย
ดังกล่าว 
      (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามาตรา 7(4) 
      (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ 
      (4) คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 
      (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 
      (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ 
      (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทาง
วิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 
      (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด (มาตรา 9) 
    3.1.4 ข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 (มาตรา 11) 
    3.1.5 ข้อมูลข่าวสารที่คัดเลือกไว้ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (เอกสารประวัติศาสตร์) ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วย
ราชการของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้หรือข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อมีอายุครบ 75 ปี และข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา 15 เมื่อมีอายุครบ 20 ปี นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (มาตรา 26) 
3.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยเป็นการเฉพาะ   
     ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคลเช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ 
ประวัติอาชญากรรมหรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมายรหัสหรือ สิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้  
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เช่น ลายพิมพ์นิ้วมอื แผ่นบันทึกลกัษณะเสยีงของคนหรือ รูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบัสิง่เฉพาะตวัของผูท้ี่
ถึงแก่ กรรมแล้วด้วย (มาตรา 4) 
      บุคคล หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ ่นที ่อยู ่ในประเทศไทย                  
(มาตรา 21) 
3.3 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 
    3.3.1 ข้อมูลข่าวสารของราชการที ่ เปิดเผยไม่ได้ ข้อมูลข่าวสารของราชการที ่อาจก่อให้เก ิดควา มเสียหายต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้ (มาตรา 14) 
    3.3.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
กฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของประชาชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 
      (1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทาง 
เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
      (2) การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้อง
คดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 
      (3) ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ 
รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการทำความเห็น หรือคำแนะนำภายในดังกล่าว 
      (4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
      (5) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
      (6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไป 
เปิดเผยต่อผู้อื่น 
      (7) กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา 
      คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นขอ้มูล
ข่าวสารประเภทใด และเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีคำสั่งเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร ของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหนา้ที่
ของรัฐตามลำดับสายการบังคับ บัญชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กำหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 15) 

4) หน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ที่ของรัฐ 
 "หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบอาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่น
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
      "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" หมายความว่าผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ (มาตรา 4) 
      หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องดำเนินการและปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้ 
4.1 หน่วยงานของรัฐต้องจัดพิมพ์หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 ไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้กำหนด (มาตรา 42 วรรค 2) 
4.2 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กำหนดในมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และรวบรวมและจัดให้
มีข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจำหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั ้นตามที่เห็นสมควร                  
(มาตรา 7) 
4.3 หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ราชการวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำ รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการก็ได้ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วย เหลือผู้มีรายได้น้อย
ประกอบด้วย ทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 9) 
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4.4 หน่วยงานของรัฐต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการนอกจากที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู หรือ
ที่จัดให้ประชาชนได้ค้นคว้า ตามมาตรา 26 ในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควรให้ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นจะขอ
จำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและถ้าข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นมีสภาพอาจบุบสลายได้ง่าย หน่วยงานของรัฐ
จะขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะจัดทำสำเนาอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้น 
      ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ข้างต้นต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้มิใช่เป็น 
การต้องไปจัดทำ วิเคราะห์ จำแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่ บันทึกไว้
ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็น
ว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสำหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะ
เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ ก็ได้ บทบัญญัตินี้ไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารของ ราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอหากเป็นการสอดคล้องดว้ยอำนาจหน้าที่ตามปกต ิของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่
แล้ว 
      ให้นำความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรานี้โดยอนุโลม                
(มาตรา 11) 
4.5 หน่วยงานของรัฐต้องแนะนำให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11 ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงาน ส่วนกลาง
หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้นหรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้ไปยื่นคำขอ ต่อหน่วยงาน
ของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า 
      ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับคำขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคำขอเป็น ข้อมูลข่าวสารที่จัดทำโดยหน่วยงานของรัฐแห่ง อื่น และได้ระบุ
การห้ามเปิดเผยไว้ให้ส่งคำขอให้หน่วยงานของรัฐผู้ทำข้อมูลข่าวสาร นั้นพิจารณาเพื่อมีคำสั่งต่อไป (มาตรา 12) 
4.6 หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหนา้ที่ของรัฐอาจมีคำสัง่มใิห้เปดิเผย ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอยา่งใดดังตอ่ไปนีก้็
ได้โดย คำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชน ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกัน 
    (1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทาง 
เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
    (2) การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่ อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับ การฟ้อง
คดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 
    (3) ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ 
รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการทำความเห็นหรือคำแนะนำภายในดังกล่าว 
    (4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
    (5) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
    (6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไป 
เปิดเผยต่อผู้อื่น 
    (7) กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา 
      คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะ เป็นข้อมูล
ข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใดและให้ถือว่าการมีคำสั่งเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่
ของรัฐตามลำดับสายการบังคับบัญชาแต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กำหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 15) 
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      เพื่อให้เกิดความชัดเจน ในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และ
สมควรมีวิธรีักษามใิห้ รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐกำหนดวธิีการคุ้มครองข้อมลูข่าวสารนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรกีำหนดวา่
ด้วยการรักษา ความลับของทางราชการ (มาตรา 16) 
4.7 เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอคำคัดค้านได้ซึ่งต้อง ไม่น้อยกว่าสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
      ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใด อาจจะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตน 
มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยทำเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ 
      ในกรณีที่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาคำคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้าน ทราบโดยไม่
ชักช้า ในกรณีที่มีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านเจ้าหนา้ที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมลูข่าวสารนั้นมไิดจ้นกวา่จะล่วงพ้น กำหนดเวลาอุทธรณ์ตาม
มาตรา 18 หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีคำวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้แล้วแต่กรณี 
(มาตรา 17) 
4.8 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใดให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิด หากเป็นการ
กระทำโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี้ 
      (1) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดำเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบมาตรา 16 
      (2) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมีคำสั่งให้เปิดเผยเป็นการทั่วไป หรือ
เฉพาะแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์อันสำคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อื่น ของ
บุคคล และคำสั่งนั้นได้กระทำโดยสมควรแต่เหตุในการนี้จะมีการกำหนดข้อจำกัดหรือ เงื่อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้น ตามความ
เหมาะสมก็ได้ 
      การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารข้างต้นไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตามกฎหมาย หากจะพึงมีในกรณีดังกล่าว 
(มาตรา 20) 4.9 หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต้องปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ดังต่อไปนี้ 
      (1) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้สำเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจำเป็น 
      (2) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรง ของ
บคุคลนั้น 
      (3) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเก่ียวกับสิ่ง ดังต่อไปนี้ 
        (ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ 
        (ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
        (ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
        (ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 
        (จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
        (ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล 
      (4) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ 
      (5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการนำไปใช้โดยไม่เหมาะสม 
หรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 
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      ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลหน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของ ข้อมูลทราบ ล่วงหน้า หรือพรอ้มกับ
การขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนำข้อมูลมาใช้ลักษณะการใช้ข้อมูลปกติ และกรณี ที่ขอ ข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดย
ความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ 
      หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของ ข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคล
ทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ (มาตรา 21) 
      "บุคคล" หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และ บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  
(มาตรา 21) 
4.10 สำนักข่าวกรองแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ และหน่วยงานของรัฐแหง่อื่นตาม ที่กำหนดในกฎกระทรวง อาจออก
ระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขที่มิให้นำบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (3) ของ                
มาตรา 23 มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้ 
      หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะกำหนดในกฎกระทรวงนั้น ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการเปิดเผย ประเภทข้อมูลข่าวสารสว่น
บุคคลตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (3) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการดำเนินการของหน่วยงานดังกล่าว (มาตรา 22) 
4.11 หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบคุคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือ ผู้อื่น โดย
ปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้า หรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปนี้ 
      (1) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนำไปใช้ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 
      (2) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น 
      (3) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทำงานด้านการวางแผน หรือการสถิติ หรือสำมะโนต่าง  ๆ ซึ่งมี หน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วน 
บุคคลไว้ให้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น 
      (4) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุช่ือหรือส่วนที่ทำให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 
      (5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตาม มาตรา 26 วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการ 
เก็บรักษา 
      (6) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่า
เป็นคดีประเภทใดก็ตาม 
      (7) เป็นการให้ซึ่งจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
      (8) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว 
      (9) กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบคุคลตาม (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ให้มีการ
จัดทำบัญชีแสดง การเปิดเผยกำกับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 24) 
4.12 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใดจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้ถ้ากรณีมี
เหตุอันสมควร (มาตรา 25 วรรค 2) 
4.13 หน่วยงานของรัฐต้องส่งมอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกำหนดเวลา คือ ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการตามมาตรา 14 เมื่อครบ 75 ปี หรือตามมาตรา 15 เมื่อครบ กำหนด 20 ปี นับตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้น การจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว้ให้
ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 
      กำหนดเวลาดังกล่าวอาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
      (1) หน่วยงานของรัฐ ยังจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย โดยต้องจัดเก็บและจดั
ให้ประชาชนได้ศึกษา ค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร 
      (2) หน่วยงานของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นยังไม่ควรเปิดเผย โดยมีคำสั่งขยายเวลา กำกับไว้เป็นการเฉพาะราย 
คำสั่งการขยายเวลานั้นให้กำหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะกำหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได้ 
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      การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการ ขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจำเป็นให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำหนดในกฎกระทรวง 
      บทบัญญัติตามมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐจะต้องทำลายหรืออาจทำลายได้โดยไม่ต้องเก็บรักษา (มาตรา 26) 
4.14 หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง ยินยอมให้คณะกรรมการหือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบ หมายเข้าตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม (มาตรา 33 วรรค 2) 

5) สิทธิของประชาชนหรอืเอกชน 
 พ.ร.บ. นี้ได้กำหนดสิทธิของประชาชนหรือเอกชนดังนี้ 

5.1 สิทธิในการขอคำปรึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นหน่วยงานทาง 
วิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (มาตรา 6) 
5.2 สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ 
      บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 9 ได้ 
      คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา 9) 
      "คนต่างด้าว" หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มี ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและนิติบุคคลดังต่อไปนี้ 
      (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ 
      (2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
      (3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว 
      (4) นิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
      นิติบุคคลตามวรรค 1 ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่นให้ถือว่าผู้จัดการหรือกรรมการหรือ
สมาชิกหรือเจ้าของทุน ดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว (มาตรา 4) 
5.3 สิทธิขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้ให้ 
ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา 26 แล้ว โดยคำขอนั้นได้ระบุข้อมูลข่าวสารที่ ต้องการ
ในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร (มาตรา 11) 
5.4 สิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบคุคลที่เกี่ยวกับงานซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องให้กับบุคคลนั้นหรือผู้กระทำแทนได้ตรวจดูหรือ
ได้รับสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น (มาตรา 25 วรรค1) 
5.5 สิทธิในการดำเนินการแทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรม ตามมาตรา 23 
เกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือการแจ้งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดของบคุคลดังกลา่ว มาตรา 24 เกี่ยวกับการให้
ความยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนเปิดเผยข้อมูลต่อ หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น 
และมาตรา 25 เกี่ยวกับการได้รู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน การขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ที่ไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง รวมทั้งมีสิทธิอุทธรณ์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่ง ไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารนี้ 
(มาตรา 25 วรรค 5) 
5.6 สิทธิในการร้องเรียนผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ตามมาตรา 9 หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา 11 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม พระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบตัิ
หน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียน ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 หรือคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านตามมาตรา 17 
หรือคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 (มาตรา 13) 
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5.7 สิทธิในการอุทธรณ์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งมใิห้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือมีคำสั่งไมร่บั
ฟังคำคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา 17 ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน 15 
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น โดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ (มาตรา 18) 
      แต่ถ้าอุทธรณ์คำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรวจตามที่มีคำขอ ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการไม่ว่ากรณีใด  ๆ ให้เจ้าของ
ข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคำขอของคนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้อง 

6) สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 สำนัก คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสังกัดสำนักงานปลดัสำนกันายกรัฐมนตร ีมหีน้าที่ปฏบิัติงานเกี่ยวกบังานธุรการและ

วิชาการให้แก่คณะกรรมการข้อมูล ขา่วสารของราชการและคณะกรรมการการวินิจฉยัการเปดิเผยข้อมลูข่าวสาร ประสานงานกบั 
หนว่ยงานของรัฐและให้คำปรกึษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามพระราชบัญญตัิ 

7) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 7.1 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปลัดสำนัก

นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลางโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรว งการต่างประเทศ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู ้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู ้อำนวยการสำนัก 
งบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเก้าคนเป็นกรรมการ 
ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ข้าราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วย
เลขา  
7.2 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
      (1) สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที ่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 
      (2) ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ได้รับคำขอ 
      (3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ 
      (4) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา13 
      (5) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 
      (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
      (7) ดำเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา 28) 
7.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 27 มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับ แต่งตั้งผู้ที่พ้นจาก
ตำแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ (มาตรา 29) 
7.4 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 27 พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
      (1) ตาย 
      (2) ลาออก 
      (3) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 
      (4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
      (6) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผดิที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
(มาตรา 30) 
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7.5 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
      ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
      การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด (มาตรา 31) 
7.6 ให้คณะกรรมการ มีอำนาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งวัตถุ เอกสารหรือพยานหลักฐานมาประกอบ การพิจารณาได้ 
(มาตรา 32) 
7.7 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอไม่ว่าจะเป็นกรณี ตามมาตรา 11 หรือมาตรา 25 ถ้าผู้มีคำขอ
ไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา 13 ให้คณะกรรมการมีอำนาจเข้าดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
      หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม (มาตรา 13) 
7.8 คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และ
ให้นำความในมาตรา 31 มาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา 34) 
7.9 ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียน ในกรณีมีเหตุ
จำเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 60 วัน (มาตรา 13 วรรค 2) 

8) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 
 8.1 ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะสมซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอ ของ

คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือ คำสั่งไม่
รับฟังคำคัดค้านตามมาตรา 17 และคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 
    การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่นความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมาย (มาตรา 35) 
8.2 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยบุคคลตามความจำเป็นแต่ต้องไม่น้อย กว่า สามคน
และให้ข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการและ ผู้ช่วยเลขานุการ 
    ในกรณีพิจารณา เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้ อมูลข่าวสารซึ่งมาจาก
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้ 
    กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ ไม่ได้ (มาตรา 36) 
8.3 ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยคำนึ งถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับคำอุทธรณ์ 
    คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที ่สุด และในการมีคำวินิจฉัยจะมีข้อสังเกต เสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
    ให้นำความในมาตรา 13 วรรคสอง คือข้อ 7.9 มาใช้บังคับแต่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารโดย อนุโลม (มาตรา 37) 
8.4 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา วิธีพิจารณาและวินิจฉัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 38) ให้นำบทบัญญัติมาตรา 29 เกี่ยวกับวาระของคณะกรรมการ
คราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง มาตรา 30 เกี่ยวกับการพ้นตำแหน่ง มาตรา 32  เกี่ยวกับการเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่ง
วัตถุเอกสารหรือพยานหลักฐาน และบทกำหนดโทษที่ประกอบกับบทบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม 
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9) บทกำหนดโทษ 
 9.1 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา 32 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน ห้าพันบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 40) 
9.2 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดตามมาตรา 20 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิ น หนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 41) 

10) บทเฉพาะกาล 
 10.1 บทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้

บังคับให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพข์้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึง่ หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เพือ่ ประชาชนเข้าตรวจดไูด้
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้กำหนด (มาตรา 42) 
10.2 ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแหง่ชาติพ.ศ. 2517 ในส่วนที่เกี่ยวกบัข้อมลูข่าวสารของราชการ ยังคงใช้ บังคับตอ่ไป
ได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญตัินี ้เว้นแต่ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา 16 จะได้กำหนด เป็นอย่างอื่น (มาตรา 
43) 

         อ้างอิง: สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. สรปุสาระสำคัญพระราชบญัญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540,  

สืบค้นเมือ่ 18 มี.ค. 64. จาก http://www.oic.go.th/web2017/statuesum.html 

 

1.2 การดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ

ราชการให้ประชาชนได้รับทราบใน 3 รูปแบบดังนี ้

1) การนำข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฏหมายกำหนดไปลงพิมพ์ในราชกจิจานุเบกษา 
      มาตรา 7 แห่งพระราชบญัญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องสง่ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา คือ 
     1.1 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ 
     1.2 สรปุอำนาจหน้าที่ทีส่ำคญัและวิธีการดำเนินงาน 
     1.3 สถานทีต่ดิต่อเพื่อขอข้อมลูขา่วสารหรือคำแนะนำในการตดิต่อกบัหน่วยงานของรัฐ 
     1.4 กฎ มติคณะรัฐมนตร ี ข้อบังคับ  คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตคีวาม ทัง้นี ้เฉพาะทีจ่ัดให้มีขึน้โดย
มีสภาพอย่างกฎ เพื่อใหม้ีผลเปน็การทั่วไปต่อเอกชนที่เกีย่วข้อง 
     1.5 ข้อมลูข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการกำหนด 

2) การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอยา่งนอ้ยตามทีก่ฎหมายกำหนด เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได้ (ศนูย์ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายขอ้มูลข่าวสารของราชการ) 

      มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
     เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด (ประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร
ของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ) 
     2.1 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัย
ดังกล่าว 
     2.2 นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
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     2.3 แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ 
     2.4 คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 
     2.5 สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา 
     2.6 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ 
     2.7 มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทาง
วิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 
     2.8 ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด 

3) การเปิดเผยหรือการจัดหาขอ้มูลข่าวสารของราชการให้กบัประชาชนทีข่อข้อมูลข่าวสารเป็นการเฉพาะราย 
      มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดหาข้อมูลข่าวสาร

ให้กับประชาชนตามที่ขอ โดยกำหนดเป็นหลักปฏิบัติว่า ถ้ามีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและคำขอของผู้นั้นระบุข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอในเวลาอัน
สมควร ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามวิธีนี้ 
     มีลักษณะเป็นการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ขอเป็นรายกรณี ซึ่งมีความแตกต่างกันขึ้นกับความต้องการของแต่ละคน จึงอาจถือได้
ว่าเป็นการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเป็นการเฉพาะราย หน้าที่ในการเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเป็น
การเฉพาะรายนี้ แตกต่างจาก 2 วิธีแรก ซึ่งมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าข้อมูลข่าวสารประเภทใดที่ต้องนำมาเปิดเผยโดยนำไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและข้อมูลข่าวสารประเภทใดที่จะต้องนำมาเปิดเผยโดยการจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตลอดเวลา 
     หลักปฏิบัติคือ ถ้ามีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและคำขอของผู้นั้น ระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจ
เข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอในเวลาอันสมควร ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัด
ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามวิธีนี้ มีลักษณะเป็นการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ขอเป็นรายกรณี ซึ่งมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ความต้องการของแต่ละคน จึงอาจถือได้ว่า เป็นการจัดข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเป็นการเฉพาะราย 

อ้างอิง: สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. การดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540,  

สืบค้นเมื่อ 18 มี.ค. 64. จาก http://www.oic.go.th/web2017/news.htm 

 
1.3 แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ ในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ได้

กำหนดเกี่ยวกับการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ 4 ประการ ประกอบด้วย 

     1) สถานท่ี เพ่ือนำข้อมูลข่าวสารของราชการมาจัดไว้เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดู 

     2) การจัดทำดัชนี เพ่ือแสดงรายการข้อมูลข่าวสารท่ีหน่วยงานรวบรวมไว้ 

     3) ข้อมูลข่าวสารท่ีนำมาแสดงอย่างน้อยตามมาตรา 7 และ 9 ตั้งแต่ (1)-(8) 

     4) ระเบียบปฏิบัติ เพ่ือให้บริการและการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการจัดตั้งและพัฒนาสถานที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ การจัดระบบข้อมูล

ข่าวสาร การนำข้อมูลข่าวสารมาจัดแสดง และการกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือความเป็นระเบียบ 

เรียบร้อยและความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาศูนย์ข้อมูล
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ข่าวสารของราชการ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการสืบค้นข้อมูล แลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่

รับทราบโดยทั่วถึง ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีแนวทางในการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ดังนี ้

1. สถานท่ีต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ควรเป็นสถานที่ที่สามารถพบเห็นได้ง่าย มีความเป็น

สัดส่วน และสะดวกต่อการเข้าไปตรวจดูข้อมูลข่าวสารของประชาชน โดยมีลักษณะและการดำเนินการท่ีสำคัญ ดังนี ้

(1) จัดสถานที่ให้เป็นสัดส่วน โดยจัดเป็นห้องใดห้องหนึ่งของสำนักงานหรือหน่วยงานที่สามารถ

พบเห็นได้ง่ายหรือจัดไว้ภายในห้องสมุดของหน่วยงานก็ได้ ในกรณีที่หน่วยงานมีพื้นที่น้อยสามารถจัดเป็นห้องเฉพาะ

ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการได้ ควรจัดเป็นมุมหนึ่งของภายในสำนักงานนั้นโดยคำนึงถึงความเป็นสัดส่วนและ

เหมาะสมต่อการตรวจดูข้อมูลข่าวสารของประชาชนและถ้าไม่สามารถเก็บข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานไว้ได้ทั้งหมดในที่

เดียวกันก็สามารแยกเก็บไว้ต่างหากได้แต่จะต้องมีป้ายแสดงว่า ข้อมูลข่าวสารที่ แยกเก็บนั้นเก็บอยู่ที่ใด และต้องมีการ

จัดทำดัชนีหรือบัญชีรายการข้อมูลข่าวสารที่เก็บแยกแสดงไว้ด้วย ยกเว้นกรณีจำเป็นจริง ๆ ก็สามารถไปจัดตั้งที่อื่นซึ่ง

เป็นสถานท่ีใกล้เคียงได้ 

(2) สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ควรเป็นบริเวณที่ประชาชนพบเห็นได้ง่าย มี วัสดุ

อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าสืบค้นข้อมูล หรือใช้บริการได้อย่างเหมาะสม 

เช่น การจัดต้ังอยู่ด้านหน้าและช้ันล่างของสำนักงาน เป็นต้น 

(3) จัดทำป้ายชื่อ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ...(ชื่อหน่วยงาน)..” ติดไว้ให้เห็นชัดเจน หรือทำแผนผัง

แสดงที่ต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้หน้าสำนักงาน ซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาสืบค้นข้อมูล 

(4) จัดให้มีสถานที่เชื่อมโยงระหว่างห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกับห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือห้องประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เพ่ือเอ้ือต่อการติดต่อสอบถามและการสืบค้นข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

(5) พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้มีความสวยงามเหมาะสมต่อการ

สืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ของประชาชน โดยเฉพาะการจัดทำป้ายข้อมูล ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนเข้าใช้บริการ

ได้ตามความเหมาะสม 

2. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และส่ิงอำนวยความสะดวก 

ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น หน่วยงานภาครัฐจะต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ

สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือให้สะดวกต่อการ

ค้นหาข้อมูลของประชาชน เช่น 

(1) โต๊ะ/เก้าอี ้สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

(2) โต๊ะ/เก้าอี้ สำหรับประชาชนในการสืบค้นและศึกษาข้อมูล 
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(3) ตู้เอกสาร สำหรับใช้แสดงแฟ้มข้อมูลเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องจัดให้มี

แฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9(1)-(8) และข้อมูลข่าวสารของราชการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ (ควรเป็นตู้ใส่เอกสารท่ีสามารถปิด – เปิดได้ง่าย หรือมีความสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลข่าวสาร) 

(4) ระบบติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

(5) แบบฟอร์ม กระดาษ/เครื่องเขียนเท่าท่ีจำเป็นในการค้นหาและบันทึกข้อมูล 

(6) แผนภูมิ แผ่นพับ เอกสารแจกจ่าย หรือป้ายประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้

ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(7) สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น พัดลม ตู้น้ำเย็น หนังสือพิมพ์ หรือหนังสืออ่านประกอบอื่น ๆ 

ที่จำเป็นในการให้ข้อมูลความรู้แก่ภาคประชาชน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

3. การมอบหมายหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ควรมีการมอบหมายให้ส่วนงาน

ภายในหน่วยงานรับผิดชอบการดูแลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น มอบหมายให้ส่วนเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือส่วนประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น ไม่ควรแบ่งกระจายออกไปตามส่วนงานต่าง ๆ และควร

มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจในหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการนั้น ควรมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

(1) ผ่านการอบรมหรือมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ. 2540 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

(2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจในการให้บริการ 

(3) สามารถประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

(4) มีความสามารถในการจัดระบบแฟ้มข้อมูล หรือจัดทำดัชนีรายการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ 

(5) สามารถนำข้อมูลข่าวสารของราชการจากฝ่ายต่าง ๆ มาปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน 

(6) รู้จักและสามารถประยุกต์ใช้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างเหมาะสม 

(7) สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการได้ 

(8) สามารถปฏิบัติหน้าท่ีประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างต่อเนื่อง 

4. การจัดทำดัชนี/บัญชีรายการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

การจัดทำดัชนี/บัญชีรายการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น มีความจำเป็น

และเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ดังนี ้
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(1) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลข่าวสารของประชาชนผู้มาติดต่อตรวจดู

หรือขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 

(2) เพื่อเป็นการแสดงรายการหลักของข้อมูลข่าวสารของราชการว่า เป็นไปตามข้อมูลข่าวสาร

ของราชการที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ เช่น การเรียงข้อมูลตามมาตรา 9 ตั้งแต่ (1) -(8) และข้อมูลข่าวสารตาม

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

(3) เพื่อให้สะดวกต่อการควบคุมตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่จัดมาไว้ในศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของราชการ ของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการว่าข้อมูลใดขาดหรือว่าสูญหายไป โดยการ

จัดทำบัญชีรายการข้อมูลข่าวสารนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ได้ดูแลรักษาข้อมูลข่าวสารไว้อย่างเหมาะสมและเพ่ือ

เป็นหลักฐานในการอ้างอิง 

ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดทำดัชนีรายการข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้อง ชัดเจน มีความสะดวกต่อ

การค้นหา โดยมีลักษณะและการดำเนินการดังนี้ 

(1) ควรจัดทำแบบบัตรดัชนีรายการห้องสมุด ซึ่งเป็นสากลและตรวจค้นได้ง่ายหรือเป็นแบบ

เฉพาะท่ีหน่วยงานถือปฏิบัติอยู่ 

(2) เรียงข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9 ตั้งแต่ (1) – (8) หรือตามข้อมูลข่าวสารตามที่

หน่วยงานกำหนด 

(3) แสดงรายการข้อมูลข่าวสารของราขการที่ชัดเจนตามแฟ้มข้อมูล 

(4) ระบุสถานที่เก็บข้อมูลข่าวสารของราชการ 

(5) ถ้าเป็นการจัดทำระบบดัชนีการค้นหาข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ จะต้องมีเอกสารแนะนำการ

ทำงานของระบบดังกล่าว รวมทั้งการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำช่วยเหลือผู้เข้าขอตรวจดูข้อมูล

ข่าวสารของราชการด้วย เพราะผู้เข้ามาตรวจดูบางรายอาจใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นหรือไม่เข้าใจระบบการทำงานที่

กำหนดไว้ 

5. การกำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์การให้บริการ 

หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการเพื่อเป็นการกำกับ ติดตามกระบวนการทำงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ การรักษาความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

โดยหน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินได้ดังนี้ 

(1) แต่งตั ้งหรือมอบหมายให้มีคณะกรรมการประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการหรือ

คณะกรรมการด้านการจัดระบบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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(2) กำหนดระเบียบปฎิบัติของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ออกระเบียบว่าด้วยข้อมูล

ข่าวสารของราชการของหน่วยงานลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

(3) จัดทำคู่มือการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและนโยบายการส่งเสริมสิทธิการ

รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการของภาคประชาชน 

(4) กำหนดระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการขอสำเนาเอกสาร หากหน่วยงานไม่ประสงค์จะเรยีก

ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามที่ประกาศคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของราชการ (กขร.) ฉบับลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 หน่วยงานรัฐนั้นอาจออกระเบียบการเรียกค่าธรรมเนยีม

การขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการเอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

(5) กำหนดขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารโดยเขียนเป็นป้ายประกาศไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องมีกำหนดระยะเวลาในการให้ข้อมูลข่าวสารตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2547 

(6) กำหนดแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ เช่น แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ แบบคำร้องเรียน

และแบบคำอุทธรณ์ท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 

(7) จัดทำสมุดทะเบียนผู้เข้ามาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของ

ทางราชการและการจัดทำสถิติในการตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ 

(8) กำหนดแผนงาน นโยบายด้านการจัดระบบข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้อง 

(9) จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
อ้างอิง: สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. แนวทางการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, สืบคน้เมื่อ 23 มี.ค. 64.  

จาก http://www.oic.go.th/web2014/guidelines_for_the_establishment_of_official_information.htm 
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2. ศูนย์ข้อมลูข่าวสารของราชการ ของสำนกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า 

เมื่อปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ได้จัดทำโครงการ “ปี 2560 ปีแห่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จึงได้ใช้เกณฑ์ฯ เพื่อเป็นกรอบแนวทาง

ดำเนินการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นต้นมา 

2.1 การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ที่ผ่านมา  

  1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สามารถดำเนินการได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 2) ที่ต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศนูย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กำหนดให้ ชั ้น  13 สำนักงานเลขานุการกรม             

เป็นที่ตั ้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เพื่อให้บริการผู้มาขอรับบริการข้อมูล                  

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และให้บริการข้อมูลผ่านศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
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 3) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จัดทำประกาศ จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งออกตามความใน

มาตรา 7 (1)-(3) และ มาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้ประกาศ           

ลงในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้  

  (1) เรื่อง กำหนดโครงสร้าง การจัดองค์กร อำนาจหน้าท่ี วิธีการดำเนินงาน และสถานท่ีติดต่อ 

เพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอน

ที่ 36 ง หน้าที่ 12 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 (ภาคผนวก ก)  

  (2) เร ื ่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข ้อมูลข่าวสาร                      

ของราชการ พ.ศ. 2540 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนท่ี 36 ง หน้าท่ี 18 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563                   

(ภาคผนวก ก) 

  4) หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

   (1) ดูแลรับผิดชอบสถานท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ชั้น 13 สำนักงานเลขานุการกรม และระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส ์รวมทั้งระบบแฟ้มข้อมูลกายภาพ และไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์

(2) ประสาน รวบรวมข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 จากหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนและเป็น

ปัจจุบัน 
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(3) อำนวยความสะดวก ให้บริการประชาชน ที่มาขอรับบริการข้อมูลตามมาตรา 7 มาตรา 9 

และมาตรา 11 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ชั้น 13 สำนักงานเลขานุการกรม และทางโทรศัพท์ ตามขั้นตอนการให้บริการ 

(4) เสนอเรื่องถึงคณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

การค้า พิจารณาให้บริการข้อมูล หากมผีู้มาขอรับบริการข้อมูลตามมาตรา 11 

(5) รายงานผลการดำเนินงานประจำปขีองศูนย์ข้อมูลฯ  

2.2 ข้ันตอนการให้บริการ 

1) การให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ช้ัน 13 สำนักงานเลขานุการกรม 

การให้บริการข้อมูลข่าวสาร มีรายละเอียดของการปฏิบัติงานไม่ยุ ่งยาก เจ้าหน้าที่หรือ                

ผู้ให้บริการสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ จะทำให้การให้บริการข้อมูลแก่ผู้มารับบริการ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว   

ถูกต้อง ครบถ้วน  ซึ่งจะทำให้ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ สามารถปฏิบัตติามขั้นตอน ดังนี ้

(1) รับเรื่องคำขอข้อมูลข่าวสาร ณ จุดรับบริการ ซึ่งผู้ขอรับบริการต้องระบุรายละเอียดให้

ชัดเจน ตามแบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 

(2) เจ้าหน้าที่ผู ้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารตรวจสอบและพิจารณาคำขอ แจ้งผลคำขอ หรือ 

สำเนาข้อมูลและเก็บเงินค่าสำเนาเอกสารตามประกาศกำหนด 

(3) ให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจตามแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

(4) กรณีเป็นการให้บริการข้อมูลตามมาตรา 11 ต้องเสนอคำขอถึงคณะกรรมการบริหารงาน

ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า พิจารณาให้บริการข้อมูล  เมื ่อได้ผลการพิจารณาแล้วให้

ดำเนินการตามข้อ 2-4 

(5) กรณีเป็นข้อมูลของหน่วยงานอื่น ให้คำแนะนำติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

ข้อพึงปฏิบัติ : การบริการข้อมูลข่าวสาร ควรมุ่งเน้นการให้บริการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้รับบริการ

เกิดความพึงพอใจมากที่สุด 
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2) แผนผังข้ันตอนการให้บริการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แผนผังข้ันตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

 

ผู้รับบริการติดต่อเจ้าหน้าท่ี 
➢ กรอกแบบค าขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
➢ ตรวจสอบและพิจารณาค าขอฯ ว่ามีข้อมูลหรือไม่ 

 

 - มีข้อมูล ณ ศูนย์ข้อมูล - 
✓ เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
✓ ข้อมูลมาตรา 7 และมาตรา 9 

 

 - ไม่มีข้อมูล ณ ศูนย์ข้อมูล - 
• ข้อมูลมาตรา 11 (เฉพาะเร่ือง, ไม่ได้เตรียมไว้) 
• ข้อมูลของหน่วยงานอ่ืน 

 

แนะน าสืบค้น ตรวจดู หรือส าเนาเอกสาร 
จากแฟ้มดัชนีข้อมูลข่าวสาร หรือศนูย์ข้อมูล

ข่าวสารอเิล็กทรอนกิส์ 

เสนอค าขอมาตรา 11 ถึงคณะกรรมการบริหารงาน
ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

การค้า พิจารณาให้บริการข้อมูล 

➢ แจ้งผลค าขอ: กรณเีปิดเผยไม่ได้ต้องชี้แจงเหตุผล 

                             : กรณีเป็นข้อมูลของหน่วยงานอ่ืน แนะน าให้ติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

➢ เก็บค่าธรรมเนียมส าเนาเอกสาร 
➢ จัดส่งข้อมูล  

➢ ผู้รับบรกิารประเมินความพงึพอใจตามแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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3) คำอธิบายแผนผังข้ันตอนการให้บริการ      
1. แนะนำให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากดัชนีที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้จัดทำเตรียม

ไว้เพ่ือสืบค้นหาข้อมูลข่าวสารตามที่ต้องการ 
2. ช่วยเหลือ ในการให้คำแนะนำและค้นหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน 

3. หากมีการจัดแยกข้อมูลข่าวสารท่ีมีไว้บริการประชาชนตรวจค้น จะต้องเก็บไว้ต่างหากและ

ต้องให้คำแนะนำกับประชาชนว่าจะต้องไปติดต่อตรวจดูข้อมูลข่าวสารใด ณ ที่ใด อย่างไร ทั้งนี้ต้องคำนึงถึง

ความสะดวกของประชาชนเป็นหลัก 

4.  ในกรณีที่สงสัยว่าเป็นคนต่างด้าวมาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

ข้อมูลข่าวสาร มีสิทธิขอดูบัตรประจำตัวของผู้ที่เจ้าหน้าที่สงสัยว่าจะเป็นคนต่างด้าว ถ้าเป็นคนต่างด้าวจะไม่

ให้บริการก็ได้ แต่เจ้าหน้าที่จะขอให้ประชาชนแสดงบัตรประจำตัวประชาชนโดยพร่ำเพรื่อ หรือโดยไม่มีเหตุ

สงสัยไม่ได้ เพราะเป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนเกินควร 

*5.  เมื่อประชาชนขอถ่ายสำเนาเอกสารที่ขอตรวจดู เจ้าหน้าที่จะดำเนินการถ่ายสำเนาให้

โดยคิดค่าธรรมเนียม เช่น ขนาดกระดาษ A4 หน้าละไม่เกิน 1 บาท ขนาดกระดาษ F4 หน้าละไม่เกิน 1.50 

บาท เป็นต้น   

*6.  หากประชาชนต้องการให้รับรองสำเนาถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะคิดค่าธรรมเนียมอัตรา

รับรองละไม่เกิน 5 บาท อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้วย 

หมายเหต ุ

*  ประกาศคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอ

สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 เพ่ิมเติม 
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2.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลฯ 

1) แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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ภาคผนวก ก 

 เอกสารเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลฯ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  

  
1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

2)  ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้าง การจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับ

ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  

3)  ประกาศ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

4) แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 

5) แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 
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 30 

 



 31 



 32 
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ภาคผนวก ข 

เอกสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

1)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

2)  ประกาศคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ 
ลำดับ เรื่อง วันที่ประกาศ 

1 หลักเกณฑ์และวธิีการเกี่ยวกบัการจดัใหม้ีข้อมลูข่าวสารของราชการไว้ใหป้ระชาชนเข้าตรวจดู 24 ก.พ. 41 
2 การเรียกค่าธรรมเนยีมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มคีำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ 7 พ.ค. 42 
3 กำหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หวัหน้าสว่นราชการลงนาม

แล้วเป็นข้อมลูข่าวสารที่ต้องจัดไว้ใหป้ระชาชนเข้าตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบญัญัติข้อมลู
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

21 ต.ค. 42 

4 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัผลการพิจารณาการจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงานของรัฐเปน็ข้อมลูข่าวสารที่
ต้องจัดไว้ใหป้ระชาชนดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

1 ธ.ค. 43 

5 การกำหนดให้ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารทีต่้องจดัไว้ใหป้ระชาชนเข้า
ตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

7 มิ.ย. 53 

6 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงานของรัฐเปน็ข้อมลูข่าวสารที่
ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

16 ม.ค. 58 

7 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑม์าตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหนว่ยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารทีต่้องจดัไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูด้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหง่พระราชบญัญัติข้อมลู
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

27 ม.ค. 59 

8 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบังานวิจัยที่ใช้เงนิงบประมาณเป็นข้อมลูข่าวสารทีต่้องจดัไว้ใหป้ระชาชน
ตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญตัิข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

18 ม.ค. 60 

9 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัทีส่าธารณประโยชน์เปน็ข้อมลูข่าวสารทีต่้องจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

29 ม.ค. 60 

10 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหนว่ยงานต่าง ๆ เปน็ข้อมลูข่าวสารทีต่้อง
จัดไว้ใหป้ระชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

21 พ.ย. 60 

11 กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจดัซื้อจดัจ้าง และสญัญาทีไ่ดม้ีการอนมุตัิสั่งซื้อหรือ
สั่งจ้างเปน็ข้อมลูข่าวสารทีต่้องจดัไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง
พระราชบญัญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

24 พ.ค. 61 

12 กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทว ิแห่งพระราชบัญญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 
2522 เป็นข้อมลูข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง
พระราชบญัญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

21 ธ.ค. 61 
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